
Van de redactie
Zoals u kunt zien is onze Newsflash vernieuwd. We 
zijn dit jaar begonnen als een zelfstandige vereniging 
en daar hoort een nieuwe uitstraling bij. Elders in deze 
Newsflash is hierover meer te lezen.

Er is verheugend nieuws te melden over de wachtlijs-
ten in het OLVG. Er is volop overleg geweest tussen het 
bestuur van onze vereniging en het OLVG. Het OLVG er-
kent de topreferentiefunctie t.a.v. HME-MO. Het zieken-
huis heeft aangegeven er alles aan te doen om de lange 
wachttijden op te lossen. Ze hebben toegezegd om op 
korte termijn extra operatiecapaciteit beschikbaar te 
stellen en ook de beschikbaarheid van andere specia-
listen dan dr. Ham te regelen. Zo is er meer inzet van 
andere specialisten. Ook de nurse practitioner, Annabet 
Groeneveld, zal meer worden ingezet. 
Door deze maatregelen zijn er de afgelopen maanden 
flink meer HME-MO-patiënten geopereerd dan voor-
heen. Het bestuur heeft, in overleg met het OLVG en de 
zorgverzekering, een zeer belangrijk standpunt ingeno-
men. Gezien de ontwikkelingen is er nu één landelijk 
centrum voor de behandeling voor HME-MO in Ne-
derland vastgesteld en dat is het OLVG. Meer hierover 
verderop in dit blad.
Nog een verheugende gebeurtenis: de HME-MO dag 
komt er weer aan! Op 29 mei bent u als vanouds van 
harte welkom op de inmiddels bekende locatie in 
Utrecht. Het programma en het opgaveformulier vindt u 
elders in dit blad.
En natuurlijk in deze Newsflash ook weer de Kidsflash 
en de vaste rubrieken. Wij wensen u veel leesplezier en 
hopen u te mogen begroeten op de HME-MO dag!
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roepen dat de gezondheidszorg schier onbetaal-
baar is geworden en het momentum (de verkie-
zingen) niet wordt gebruikt om de kiezer funda-
mentele keuzes voor te leggen. Anders gesteld: 
de totale kosten van de gezondheidszorg blijven 
buiten schot en het gaat enkel nog over een ver-
schuiving van de lasten van overheid naar burger. 
Met de verkiezingen in het vooruitzicht moeten 
we het doen met in wollige teksten verpakte 
‘visies’ en verkiezingsretoriek.

Vraag is wat er van die visies overblijft wanneer 
na de verkiezingen een onvermijdelijk coalitie-
akkoord moet worden gesloten waarin ten min-
ste drie en zo mogelijk vier partijen zich moeten 
herkennen. Wat dreigt is een lappendeken aan 
halve maatregelen met als gevolg dat over vier 
jaar een nog grotere bijdrage van de burger moet 
worden gevraagd.

Waarom niet een echte brede maatschappelijke 
discussie - zoals de discussie over kernenergie 
enkele decennia geleden - voeren waarbij niet al-
leen ambtenaren en de politiek maar vooral ook 
de organisaties die curatieve zorg leveren en hun 
klanten ofwel de burger in worden betrokken? 
Schets echte langetermijnscenario’s en leg die 
aan de burger voor in de vorm van een refe-
rendum, in plaats van ze te laten verworden tot 
speelbal van kortetermijnpartijpolitiek. Regeren 
is vooruitzien, toch?

Column door Frans Schelbergen

Dat was even schrikken op 1 april. Die dag 
meldde Teletekst dat de eigen bijdrage in de zorg 
omhoog kan tot 775 euro. In eerste instantie 
dacht ik nog 775 euro, dat kan toch niet waar 
zijn (het is vandaag toch 1 april); moet het niet 
115 zijn? Soms lijken de cijfers 1 en 7 op elkaar, 
maar niets was minder waar en het was zeker 
niet grappig bedoeld.

Dat de komende jaren fors moet worden inge-
grepen om de overheidsfinanciën weer gezond 
te maken staat buiten kijf. Ambtelijke werkgroe-
pen hebben onder meer bedacht dat de eigen 
bijdrage van volwassenen in de (curatieve) zorg 
met 775 euro omhoog kan en dat per bezoek aan 
de huisarts 5 euro contant mag worden afgetikt 
en bovendien de basisverzekering verder kan 
worden uitgekleed. Dat volgens diezelfde werk-
groep de premie voor de basisverzekering met 
300 euro omlaag kan is vreemd genoeg buiten de 
publiciteit gebleven. 
Later die dag vielen politieke partijen over elkaar 
heen om te melden dat het slechts één van de 
vele ideeën was en dat zo’n verhoging onaccep-
tabel is (nu er verkiezingen aankomen). Hetzelfde 
geldt voor andere voorgestelde maatregelen. De 
eerste blokkades zijn inmiddels uitgesproken; de 
ideeën zijn onderdeel geworden van de strijd om 
het pluche in Den Haag.
Het is treurig om te moeten constateren dat poli-
tieke en maatschappelijke organisaties unaniem 
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Nieuws van het bestuur
In deze rubriek praten we u graag bij over de belangrijkste zaken waar wij ons mee bezighouden

De vorige Newsflash was de laatste van de HME/MO Lotge-
noten Contactgroep. In deze eerste Newsflash van 2010 ligt 
nu de eerste rubriek ’Nieuws van het bestuur‘ voor u van 
het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland.

Na het tekenen van de oprichtingsakte op 9 
december jl. hebben we niet stil gezeten. Een 
bankrekening werd geopend, we sloten ons aan 
bij de Kamer van Koophandel en meldden ons 
aan bij de Belastingdienst. Wij hebben de Belas-
tingdienst tevens gevraagd om ons te erkennen 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit is van belang voor een ieder die ons een gift 
wil schenken en deze gift bij de Belastingdienst 
als aftrekpost wil opgeven. Zodra de erkenning 
binnen is geldt deze met terugwerkende kracht 
vanaf de datum van oprichting, dus 9 december 
2009.

Leden
Tegelijkertijd stroomden de aanmeldingen van 
leden binnen. De teller stond begin februari op 
140 leden en 16 donateurs. Aangezien wij toch 
een aantal bekende namen misten op de nieuwe 
ledenlijst, hebben we halverwege februari een 
herinnering verzonden aan ‘bekende’ adressen 
die zich nog niet hadden aangemeld. Dit leverde 
vervolgens weer diverse aanmeldingen op, zodat 
de teller eind maart op 158 leden en 17 dona-
teurs stond. We verwachten dat er eind 2010 
in totaal zo’n 200 leden en 25 donateurs bij de 
HME-MO Vereniging zijn aangesloten.
Het aantal leden dat op 1 april 2010 bij de HME-
MO Vereniging staat geregistreerd is bepalend 
voor de subsidie die we in 2011 kunnen ontvan-
gen van het Fonds PGO.
Aangezien wij in 2010 buiten de ‘subsidieboot’ 
vielen, vonden wij het belangrijk om er voor te 
zorgen dat we voor 1 april 2010 zoveel moge-
lijk leden wierven. De financiële steun die dit 
oplevert, is van wezenlijk belang voor het kunnen 
organiseren van onze activiteiten en het realise-
ren van al onze plannen. Mocht u nog HME-MO-
patiënten in uw familie kennen die nog geen lid 
zijn, wijst u ze dan vooral op ons bestaan. Dat 
geldt ook voor betrokkenen uit uw naaste omge-
ving; ze zijn van harte welkom als donateur.

Algemene Ledenvergadering 
Op 16 januari jl. vond de eerste algemene leden-

vergadering (ALV) plaats in Nijkerk. Alle leden en 
donateurs die op dat moment stonden geregi-
streerd waren hiervoor uitgenodigd. Volgens de 
presentielijst werd de vergadering bijgewoond 
door 25 leden. Tijdens de vergadering werd door 
Jan de Lange een toelichting gegeven op diverse 
officiële stukken. Aan bod kwamen o.a. de sta-
tuten, het activiteitenplan en de begroting 2010. 
De op de agenda aangekondigde reglementen 
konden niet worden besproken, omdat de tijd 
te kort bleek om deze al gereed te hebben. Dit 
punt is doorgeschoven naar de ALV in 2011. Wel 
werden de drie bestuursleden die het oprichtings-
bestuur hadden gevormd en zich bereid hadden 
verklaard om zich de komende jaren actief als 
bestuurslid voor de HME-MO Vereniging in te zet-
ten met algemene stemmen verkozen.
Het concept verslag kunt u vinden op onze web-
site (www.hme-mo.nl) Het concept wordt vastge-
steld in de ALV van volgend jaar.

Nieuw logo
Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuw uiter-
lijk, vonden wij. Vandaar dat er aan een bevriend 
bedrijf werd gevraagd om voor een vriendenprijs 
een nieuw logo te ontwerpen. U heeft ongetwij-
feld al kennis genomen van dit logo. Er is goed 
over het uiterlijk nagedacht. Misschien wilt u 
even de moeite nemen om het logo goed te 
bekijken. Neemt u daarbij de volgende kernwoor-
den in gedachten: lichaam, bewegingsapparaat, 
belangenbehartiging, autoriteit, kleine groep, 
lotgenotencontact, chronisch, verbondenheid en 
positieve uitstraling. Wij vinden dat het nieuwe 
logo heel goed uiting geeft aan deze woorden en 
daarmee ook aan de aard van onze HME-MO Ver-
eniging. De Algemene Ledenvergadering kon zich 
na een presentatie van het nieuwe logo hierin 
ook vinden. 

Informatie-dvd HME-MO
De in 2009 uitgekomen informatie-dvd over 
HME-MO is een groot succes. De dvd is inmiddels 
door veel belangstellenden besteld. 
Een ieder die zich als lid of donateur van de 
HME-MO Vereniging heeft aangemeld, krijgt de 
dvd gratis als welkomstgeschenk. De uitgifte er-
van heeft echter vertraging opgelopen, omdat we 
door onze voorraad heen zijn en er een nieuwe 
oplage gedrukt moet worden. We vragen u dus 
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nog even geduld te hebben. We maken name-
lijk tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik 
om enkele zaken op de dvd te actualiseren. Dit 
betreft alleen de gegevens t.a.v. de HME-MO 
Vereniging, het nieuwe logo en het verwijderen 
van de gegevens van de SPO. De inhoudelijke 
informatie over HME-MO blijft ongewijzigd, dus 
het maakt in die zin niets uit of u over de eerste 
of de tweede druk beschikt.
We hopen tevens dat we op 29 mei voldoende 
dvd’s hebben om uit te reiken aan leden die aan-
wezig zijn op onze HME-MO dag in Utrecht.

Nieuws van het bestuur

Informatiefolder
De oprichting van de HME-MO Vereniging heeft 
ook tot gevolg dat de informatiefolder een update 
nodig heeft. De laatste versie dateerde van janu-
ari 2005. Inmiddels is de inhoud van de folder 
aangepast en zijn er nieuwe exemplaren gedrukt. 
Het is onze bedoeling om de folder opnieuw 
toe te zenden aan diverse beroepsgroepen die 
beroepshalve met HME-MO-patiënten te maken 
kunnen krijgen. 
Natuurlijk treft u al vast twee exemplaren van de 
nieuwe folder aan bij deze Newsflash.

Nieuwe naam: Landelijke HME-MO dag
Landelijke HME-MO dag: een nieuwe bena-
ming voor een oud concept. Sinds jaar en 
dag organiseren wij ieder jaar een landelijke 
bijeenkomst voor HME-MO-patiënten en hun 
verwanten. Tijdens deze bijeenkomsten is er 
altijd een lezing en de keuze uit vele work-
shops. Hier blijven we graag mee doorgaan 
want het is voor ons allemaal het hoogtepunt 
van het jaar.

Wij noemden deze dag voorheen altijd ‘HME/
MO Lotgenoten Contactdag’. De  woorden ‘lot-
genoten’ en ‘contact’ hebben echter voor een 
aantal mensen een negatieve betekenis; alsof je 
verplicht contact zou moeten hebben en men-
sen die hetzelfde hebben zou moeten zien als 
lotgenoot. Zelf ervaren wij dit echter helemaal 
niet zo, maar kunnen ons wel voorstellen dat 
iemand anders die gedachten wel heeft. Om 

van die negatieve klank af te komen, hebben we 
besloten om één en ander een positieve bena-
dering te geven en vanaf nu gaat ons jaarlijkse 
hoogtepunt als ‘HME-MO dag’ door het leven. En 
naast alle drukke werkzaamheden die hierboven 
al beschreven staan hebben wij ook dit jaar weer 
een landelijke bijeenkomst georganiseerd.

Zaterdag 29 mei
Dit jaar zal de HME-MO dag plaatsvinden op 
zaterdag 29 mei a.s. De locatie is wederom My-
tylschool Ariane de Ranitz, centraal in Nederland 
gelegen en met uitstekende voorzieningen voor 
de organisatie van een HME-MO dag. 
Dit jaar zal ook het zwembad weer tot de be-
schikking van de aanwezige kinderen en tieners 
staan. Het programma van de HME-MO dag vindt 
u verderop in deze Newsflash. U komt toch ook?

Besturendag
In 2008 en 2009 werden er zogenaamde be-
sturendagen georganiseerd voor de NVVR ’De 
Wervelkolom‘ en de VAH (Vereniging Aangeboren 
Heupafwijkingen). Het opleidinginstituut Odys-
see verzorgt de organisatie. Tijdens deze dagen 
worden de werkwijzen van elkaar doorgelicht, 
worden er ideeën en tips uitgewisseld en worden 
er verbeterpunten geformuleerd. Dit blijkt voor 
de besturen een duidelijke meerwaarde te heb-
ben. We zijn allemaal met dezelfde zaken bezig. 
Voor dit jaar is gevraagd of wij ook mee willen 
doen. Wij willen daaraan graag tegemoet komen 
en daarom schuiven wij als bestuur 3 juli aan bij 
deze twee andere besturen. 

NOV wil samenwerking
De NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging), waar 
vrijwel alle orthopedisch chirurgen lid van zijn, heeft alle 
patiëntenverenigingen op het gebied van de orthopedie 
gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in een samenwerking 
met hen maar ook met elkaar. Wij zijn altijd voor een 
goede en constructieve samenwerking met elkaar. Net als 
toen wij nog een onderdeel waren van de SPO zal het in de 
toekomst dan mogelijk zijn om ook artikelen te plaatsen 
in ‘Zorg voor Beweging’, het magazine van de NOV voor 
patiënten. Wij hebben positief gereageerd naar de NOV. Op 
4 juni a.s. hebben wij, als bestuur HME-MO Vereniging, een 
afspraak met de NOV om hier verder over te spreken. 
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Hierbij willen we graag leeftijdsge-
richt werken. Voor de oudere tieners 
en jongvolwassenen zijn we bezig 
met de organisatie van een zeiltocht 
in 2011. We denken hierbij voorals-
nog aan de leeftijdscategorie van 
ca. 16-ca. 25 jaar. Meer informatie 
hierover volgt later.
Op zaterdag 2 oktober 2010 staat 
weer een speciale kinderdag op het 
programma. Leden krijgen hierover 
binnenkort persoonlijk bericht. 
De organisatie van dergelijke acti-
viteiten is mede mogelijk door de 
giften die wij mochten ontvangen.

Activiteiten voor jeugd en jongvolwassenen

We vinden het belangrijk dat 
kinderen en tieners met elkaar 
in contact komen en zodoende 
ervaren dat zij niet de enige zijn 
met HME-MO en de (vervelende) 
gevolgen daarvan. 

Tijdens de landelijke HME-MO dag 
wordt dan ook altijd aandacht aan 
de jeugd besteed. Maar dit loopt 
altijd parallel aan de inhoudelijke 
activiteiten die daar voor de volwas-
senen worden georganiseerd. 
Ook is er een speciale KidsFlash als 
katern in deze Newflash opgeno-
men en is er een speciale HME-MO 

Kids Hyvescommunity. Eén en an-
der wordt georganiseerd door onze 
jeugdcommissieleden Ineke Eisinga 
en Tanja Eisinga. 
Tijdens de viering van het tienjarig 
bestaan van de HME/MO Lotgeno-
ten Contactgroep in 2008 met een 
speciale kinderdag bleek echter dat 
kinderen met HME-MO het ook erg 
leuk vinden om een dag voor zich-
zelf te hebben. En de ouders vonden 
het prettig om ongedwongen met 
elkaar een kopje koffie te drinken en 
nader kennis te maken. Daarom wil-
len we de organisatie van speciale 
jeugdactiviteiten graag voortzetten. 

Bestuur en commissie Kerngroep

Verder met KOI
Al jarenlang maken we deel uit van een groep 
orthopedische patiëntenverenigingen die geza-
menlijk een database met keuzeondersteunende 
informatie orthopaedie (KOI) hebben opgezet. 
Het beheer van de KOI was voorheen in handen 
van de SPO, maar aangezien de SPO haar activi-
teiten heeft gestaakt, is het beheer overgenomen 
door de Nederlandse Vereniging van Rugpatiën-
ten, NVVR ‘De Wervelkolom’. Naast deze patiën-
tenorganisatie en de HME-MO doen nog mee in 
dit project: de VAH (Vereniging van Aangeboren 
Heupafwijkingen) en de VOI (Vereniging Osteoge-
nesis Imperfecta). Op 9 maart jl. is de gebruikers-
groep weer bijeen geweest en is o.a. gesproken 
over de toekomst van de KOI.

Zoals u kunt zien zitten we in het geheel niet 
stil! Er is ontzettend veel gebeurd. Alle kern-
groepleden van de ‘oude’ HME/MO Lotgenoten 
Contactgroep hebben opnieuw zitting geno-
men in de nieuwe commissie Kerngroep van 
de nieuwe HME-MO Vereniging. 

Elk commissielid heeft zijn/haar eigen taak 
en daarnaast heeft iedereen een stem en een 
taak in de organisatie van de HME-MO dag. De 
Kerngroep bestaat nu uit 11 leden en komt vier 

maal per jaar in vergadering bijeen. De drie be-
stuursIeden hadden zich kandidaat gesteld voor 
het bestuur van de nieuwe vereniging. De eerste 
ALV op 16 januari jl. heeft ingestemd met hun 
kandidatuur en de drie bestuursleden gekozen 
tot bestuursleden van de nieuwe vereniging. Het 
bestuur vergadert 4 maal per jaar met de Kern-
groep. Daarnaast komt het bestuur meerdere ke-
ren alleen bijeen. Tevens vergaderen de bestuurs-
leden enkele malen per jaar via Skype (internet). 
Bovendien zijn de bestuursleden regelmatig 
onderweg voor het bijwonen van bijeenkomsten, 
overlegsituaties, externe vergaderingen etc. Een 
bestuurstaak kost dan ook aanzienlijk meer tijd 
dan een kerngroeptaak, maar is anderzijds inte-
ressant, leerzaam en zeer nuttig. 

Vacature
Om de taken beter te kunnen verdelen is het bestuur op 
zoek naar een vierde bestuurslid. Het is mogelijk om eerst 
in de commissie Kerngroep zitting te nemen en zodoende 
rustig kennis te maken met de materie en de collega’s 
alvorens een bestuursfunctie te aanvaarden. Bestuurserva-
ring is zeer gewenst. U dient er rekening mee te houden 
dat de functie gemiddeld 4 tot 6 uur per week aan tijd 
kost. Bent u geïnteresseerd in een functie in het bestuur of 
in de kerngroep? Neemt u dan vooral contact op met Jan 
de Lange (tel. 0499-479293 of e-mail  jandelange@hme-
mo.nl) en informeer naar de mogelijkheden.
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Medische vraagbaak

In deze rubriek komen door u gestelde vragen 
aan bod, waarop we voor u een antwoord heb-
ben gevraagd aan één van onze deskundigen. De 
vragen worden in algemene zin beantwoord.
Voor specifieke persoonlijke vragen verwijzen wij 
u naar uw behandelend arts of therapeut. 

Heeft u ook vragen voor deze rubriek dan kunt u 
die stellen via ons secretariaat.

1 Zilveren ringen tegen kromme vingers.
Ons dochtertje van 3 jaar heeft HME-MO. Nu groeit 
een aantal van haar vingertjes krom. Ik heb gehoord 
dat er iets van zilveren ringen bestaan waarmee je 
dat kromgroeien kunt voorkomen. Is hier informatie 
over?

Die ringen zijn er inderdaad. De ervaringen die 
wij horen zijn positief. Er zijn kinderen bekend 
die deze ringen al vele jaren met succes dragen. 
De naam van deze ringen is silversplints. Ze 
worden vervaardigd op voorschrift van een spe-
cialist, omdat het in feite om een orthese gaat. 
De silversplints moeten ook worden aangemeten. 
De aanvraag loopt daarom via een orthopedisch 
instrumentmaker. Deze bestelt de ringen in de 
meeste gevallen bij de zilversmid Wouter van 
Engelshoven. Meer informatie is te vinden op zijn 
website: www.silversplints.com 

2 Beïnvloeding van de groei van osteochondro-
men door oefeningen.

Is het bekend dat door regelmatig uitvoeren van 
oefeningen de groei van osteochondromen geremd 
wordt? 

Hierover is niets bekend. Er lijkt geen enkele 
relatie tussen bewegingen door oefeningen en de 
groei van osteochondromen. Hier is geen bewijs 
of argument voor te geven. Los hiervan is het 
natuurlijk altijd goed om zoveel mogelijk te bewe-
gen. Het versterken van het omliggend materiaal, 
zoals spieren en pezen, kan klachten mogelijk 
voorkomen.

3 Pijnbestrijding bij zenuwpijn?
Ik ben een vrouw van 35 jaar en heb HME-MO. Nu 
heb ik op verschillende plaatsen vooral zenuwpij-
nen. Dat zijn plaatsen waar ik eerder aan geope-
reerd ben. De dokter heeft het over neuropathische 
pijnen. Wat is hier aan te doen? Ik wil niet te veel 
medicijnen slikken.

Helaas kan er bij het operatief verwijderen van 
een osteochondroom zenuwmateriaal geïrriteerd 
of beschadigd raken. Er zijn plaatsen bekend 
waar dit regelmatig voorkomt. U zegt dat u niet 
te veel medicijnen wilt slikken. Toch kan het 
belangrijk zijn om hier goede informatie over te 
krijgen. 
U zou hiervoor een pijnpolikliniek kunnen bezoe-
ken. Dit is een specialisatie van anesthesisten en 
in de meeste regio’s is er wel een pijnpolikliniek 
die verbonden is aan een ziekenhuis. De pijnspe-
cialist kan u heel gericht advies geven. Er bestaan 
tegenwoordig speciale medicijnen om deze 
zenuwpijnen te bestrijden. 
In revalidatiecentra zijn ook speciale behandel-
programma’s om met name om te gaan met 
chronische pijn, zogenaamde ’De pijn de baas’-
programma’s.

Een andere mogelijkheid is om een vrij onschul-
dig apparaat te gebruiken. Hierbij gaat het om 
een TENS. Er zijn goede resultaten mee behaald. 
TENS staat voor Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation en zorgt voor een regulering van de 
pijnprikkels. Deskundige instructie en begeleiding 
zijn noodzakelijk. Dit kan gebeuren door de fysio-
therapeut of de pijnspecialist. Meer informatie is 
onder meer te vinden op onze informatie dvd.

Een voorbeeld van een silversplint, de ring waarmee het 
kromgroeien van vingers zou kunnen worden voorko-
men. 
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Een actieve HME-MO Vereniging
Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar, het was het laatste jaar van de ons inmiddels zo 
vertrouwde HME/MO Lotgenoten Contactgroep als onderdeel van de SPO (Stichting Patiënten-
belangen Orthopedie). Doordat deze stichting ophield te bestaan, moest er een nieuwe orga-
nisatievorm komen. We zijn een vereniging geworden, die op het moment van dit schrijven de 
oprichtingsvergadering al enige tijd achter de rug heeft. 

Daar bleek veel enthousiasme te bestaan voor de 
nieuwe opzet. Hieronder volgt een samenvatting 
van de activiteiten van het afgelopen jaar en de 
geplande activiteiten van onze kersverse vereni-
ging. De volledige versies van het jaarverslag en 
het activiteitenplan zijn te vinden op de website 
www.hme-mo.nl.

Bijeenkomsten
Eén van de belangrijkste is onze jaarlijkse HME-
MO dag. Afgelopen jaar werden er weer veel 
mensen met HME-MO – en hun familieleden 
– welkom geheten voor een dag met veel infor-
matie, gezelligheid en onderling contact. Ook 
voor de kinderen was er van alles te doen en 
te beleven. Op 29 mei van dit jaar is iedereen 
weer welkom in Mytylschool Ariane de Ranitz in 
Utrecht. Opgeven voor deelname aan deze dag 
kan via het formulier elders in deze Newsflash.
Gezien de positieve reacties van het afgelopen 
jaar zullen er in het najaar, tijdens de Week 
van   de Chronisch Zieken, wederom regiobij-
eenkomsten georganiseerd worden. Doel van 
deze bijeenkomsten is het lotgenotencontact te 
bevorderen en ervaringen uit te wisselen. De 
regiobijeenkomsten staan open voor zowel leden 
als eenmalige bezoekers die op enige wijze een 
relatie hebben met HME-MO.

E-mail en Hyves
Sinds 2003 bestaat er een e-mailgroep die is 
gericht op volwassenen. Deze biedt deelnemers 
de gelegenheid om lotgenotencontact met elkaar 
te hebben, elkaar vragen te stellen en elkaar over 
ervaringen met HME-MO te vertellen. Er wordt 
toezicht gehouden op de e-mailgroep door 2 mo-
derators. Gezien de grote belangstelling voor deze 
e-mailgroep (eind 2009: ca. 61 deelnemers) zul-
len we deze wijze van lotgenotencontact zeker in 
2010 voortzetten en wellicht verder uitbouwen.
De MSN-activiteiten van de voorgaande jaren zijn 
geleidelijk overgegaan naar het Hyves netwerk. 
Er zijn twee hyves-communitys voor HME-MO-
patiënten en hun verwanten: hme-mo-hyves 
(volwassenen) en hme-mo-kids hyves (jeugd tot 

18 jaar). De Hyves voor de jeugd wordt beheerd 
door kerngroepleden van het kinder- en jeugdbe-
leid en telde eind 2009 51 leden. Het beheer van 
de Hyves voor volwassenen (eind 2009 66 leden) 
ligt bij de initiatiefneemster en een kerngroeplid. 
Beide Hyves zijn afgeschermd. Dat betekent dat 
Hyves-gebruikers uitsluitend na toestemming van 
de beheerders toegang krijgen. De gepubliceerde 
informatie is niet door anderen dan deelnemers 
van de beide Hyves te benaderen cq te lezen.

Informatie
Er melden zich met enige regelmaat patiënten 
waarbij net de diagnose HME-MO is vastgesteld 
of die al langer bekend zijn met de aandoening 
en op zoek zijn naar meer informatie. De HME-
MO Vereniging stelt zich via het secretariaat en 
het bestuur actief op in voorlichting met behulp 
van de beschikbare middelen en kennis binnen 
de groep en verwijst waar nodig naar (ervarings)
deskundigen of andere lotgenoten.
In 2010 geven we weer twee maal ons blad HME-
MO-Newsflash uit. De Newsflash besteedt veel 
aandacht aan de activiteiten en de organisatie 
van de HME-MO Vereniging.
De jaarlijkse HME-MO dag komt aan bod. Verder 
is er aandacht voor informatie over HME-MO en 
ontwikkelingen op het gebied van HME-MO. Ook 
willen we in 2010 weer de Kids Flash toevoegen 
aan de Newsflash. De bedoeling is dat de jeugd 
zelf een flinke inbreng in de redactie verzorgt.
Van de HME-MO voorlichtings-dvd (uitgebracht 
in 2009) komt er tweede uitgave waarbij zowel 
de omslag als de inhoud nog een keer onder de 
loep genomen wordt. Hetzelfde geldt voor de 
HME-MO-informatiefolder. Ook het veelgebruikte 
informatiebulletin ‘Multiple Exostosen, in kort be-
stek’ zal aangepast worden aan de meest recente 
literatuur.
 
Kinder- en jeugdbeleid
In 2007 is de aanzet gegeven voor het kinder- en 
jeugdbeleid. Dit beleid is in 2008 en 2009 verder 
ontwikkeld en zal in 2010 vastere vormen aan-
nemen. De doelgroep is HME-MO-patiënten in 

Jaarverslag en activiteitenplan
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de leeftijdsgroep van 0 tot circa 18 jaar. HME-MO 
kan een grote impact hebben op jongeren. Het 
idee is ook om voor deze groep een eigen web-
site te gaan ontwikkelen. We willen ook beleid 
formuleren over hoe jongeren met HME-MO met 
elkaar in contact kunnen komen en of hier nog 
meer behoefte aan is.
In 2008 zijn we gestart met het sturen van een 
knuffel of een kaartje aan kinderen met HME-
MO die voor het eerst geopereerd worden. Ook 
in 2010 willen we de kinderen die hiervoor via 
een speciale link op onze website of emailadres 
(jeugd@hme-mo.nl) worden aangemeld een 
knuffel of presentje aanbieden. Bij volgende 
operaties wordt volstaan met een kaartje. Dit jaar 
willen wij ons ook meer richten op het organise-
ren van activiteiten speciaal voor de jeugd. Hier-
bij denken we aan bijvoorbeeld een zeilactiviteit 
voor tieners, een gezinsactiviteit met alleen het 
onderlinge contact als doel etc.

Collectieve Ziektekostenverzekering
De HME/MO Lotgenoten Contactgroep heeft via 
de SPO actief geparticipeerd in het opzetten van 
een collectieve ziektekostenverzekering voor 
chronisch zieken, in ons geval ten behoeve van 
de orthopedisch patiënten waaronder HME-MO-
patiënten. Voor deze ziektekostenpolis wordt 
namens verschillende patiëntenorganisaties 
onderhandeld met verzekeraars via Het Patiën-
tencollectief, waarin 19 patiëntenorganisaties zijn 
verenigd, met als doel een aantrekkelijke verze-
keringspolis voor o.a. de HME-MO-lotgenoten. 
Sinds 2007 lukt het om als SPO mee te doen 
aan een collectieve ziektekostenverzekering van 
Fortis ASR. De contracten gelden steeds voor 
één jaar. We hebben ons als HME-MO Vereniging 
nu ook aangesloten bij dit Patiëntencollectief en 
kunnen dit aanbod voor een collectieve ziekte-
kostenverzekering dus voortzetten. Middels onze 
deelname aan het Patiëntencollectief verwachten 
wij onze leden jaarlijks een concurrerende ziekte-
kostenpolis te kunnen aanbieden.

Topreferentie OLVG
Het bestuur voert regelmatig overleg met be-
trokken medewerkers en management van de 
afdeling Orthopaedie van het OLVG te Amster-
dam over de HME-MO als topreferentiefunctie 
van dit ziekenhuis. Er zijn momenteel ruim 320 
patiënten (kinderen en volwassenen) onder 
behandeling bij dr. John Ham in het OLVG. Dit is 
de grootste concentratie van HME-MO-patiënten 
in Nederland. Zeker uitgaand van de verwachting 
dat er zo’n 600 HME-MO patiënten in Nederland 

zijn. Met het OLVG willen we in 2010 gezamenlijk 
actie ondernemen richting de zorgverzekeringen 
om een betere erkenning van HME-MO als chro-
nische aandoening en een mogelijk gewijzigd 
tarief of extra financiering. Ook heeft de wacht-
lijst voor met name de operaties bij kinderen 
onze gezamenlijke aandacht. Dit neemt soms 
toe tot een onverantwoorde lengte. Eind 2009 
hebben wij een brief aan de Raad van Bestuur 
van het OLVG gestuurd met het verzoek om deze 
lange wachttijden voor operaties op te lossen. We 
hopen dat er begin 2010 een uitnodiging van de 
Raad van Bestuur komt voor een gesprek over 
deze problematiek. Maar vooral willen dat de 
wachttijd snel tot een aanvaardbare lengte wordt 
teruggebracht.

HME-MO Vereniging
Op 9 december 2009 is de akte van oprichting 
de HME-MO Vereniging Nederland gepasseerd bij 
de notaris. In januari 2010 is de eerste Algemene 
Ledenvergadering (ALV) geweest. 
Eind 2009 hadden de eerste 100 leden en 12 
donateurs zich al aangemeld voor de nieuwe ver-
eniging. Deze leden zijn in januari 2010 uitgeno-
digd om de eerste Algemene Leden Vergadering 
(ALV) op 16 januari 2010 bij te wonen.We willen 
op 1 april 2010 een duidelijke verhoging van het 
aantal leden van de HME-MO Vereniging bereikt 
hebben. Ons streefgetal is om eind 2010 200 
leden en 25 donateurs. Voor de  subsidiebijdrage 
van het Fonds PGO is de peildatum van 1 april 
belangrijk. Op het aantal op die datum geregi-
streerde leden baseert dit fonds haar subsidie.

Vooral doorgaan
Als nieuwe HME-MO Vereniging Nederland willen 
wij ons blijven inzetten voor al het belangrijke 
werk dat we al deden. Het is een uitdaging om 
van de nieuwe Vereniging een organisatie te 
maken waar iedereen zich in kan vinden en de 
hulp en informatie kan krijgen die hij of zij nodig 
heeft. Maar bovenal een organisatie van en voor 
mensen en verwanten met HME-MO. Samen 
met de kerngroepleden, de vele vrijwilligers, de 
MAR-leden en anderen willen wij ons in 2010 
inzetten om deze plannen gezamenlijk uit te 
voeren. Daarbij kunnen wij rekenen op het altijd 
aanwezige enthousiasme van iedereen. We gaan 
er weer “tegenaan”.

Het bestuur van de HME-MO Vereniging:
Jan de Lange, voorzitter
Marion Post, secretaris
Ester Voorn, penningmeester



Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuw logo. Maar het logo van de 
nieuwe HME-MO Vereniging Nederland herbergt een aantal kenmerken 
van het beeldmerk van de HME/MO Lotgenoten Contactgroep Nederland. 
Een toelichting.
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Nieuwe vereniging, nieuw logo

Net als de Lotgenoten Contactgroep is de HME-
MO Vereniging een belangenbehartiger en een 
informatiebron voor patiënten met de specifieke 
aandoening en hun relaties. Ook de opvolger 
wil een positief-kritische organisatie zijn, ook 
richting de medische beroepsgroep. Verder is 
de nieuwe organisatie eveneens landelijk actief. 
Het grote verschil is dat er niet meer onder de 
vleugels van de inmiddels opgeheven Stichting 
Patiëntenbelangen Orthopaedie wordt gewerkt.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo heeft 
dit perspectief centraal gestaan. Er is een aantal 
begrippen omschreven die van toepassing zijn op 
de vereniging: mensen/bewegingsapparaat, me-
dische achtergrond, belangenbehartiging (samen 
opkomen voor elkaars belangen), degelijkheid/
vertrouwen, modern, een kleine groep (maar 
open), verbondenheid, positieve uitstraling. 

Eendracht
Het nieuwe logo symboliseert een groep van 
mensen die elkaar denkbeeldig vasthouden en 
daarmee eendracht en verbondenheid uitstralen. 
Gelijktijdig is er ruimte tussen deze symbolen: 
er heerst een open cultuur waarin iedereen zich 
welkom en gerespecteerd voelt. 

De symbolische + waarin het logo is uitgevoerd, 
is een verwijzing naar het medisch perspectief en 
de positieve uitstraling. 
De twee poppetjes uit het oude logo keren niet 
terug. Deze waren afgeleid van de SPO die deze 
symbolen als teken van verbondenheid in het 
logo voerde. Van het oude logo van de Lotgeno-
ten Contactgroep is wel de kleur blauw gehand-
haafd. Dat refereert naar het vertrouwen dat de 
Contactgroep als voorganger bij de achterban en 
de medische wereld heeft opgebouwd. 

Twee versies
Het logo heeft vooralsnog twee uitvoeringen. De 
uitgebreide versie met de toevoeging ‘Hereditaire 
Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen’ 
wordt voor het briefpapier gebruikt. Voor andere 
toepassingen is er een verkorte versie, zonder die 
toevoeging. 

John Ruiter

De verbeelding van onze identiteit 
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UITGAVE
De HME-MO-NEWSFLASH is een uitgave van 
de HME-MO Vereniging Nederland.

REDACTIE HME-MO-NEWSFLASH:
Anja Posthuma (eindredactie), John Ruiter 
(opmaak) en Jan de Lange. 
Adres: Geert Lammertslaan 8, 
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MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER:
Buiten de (eind)redactie: dr. John Ham, Marion 
Post, Ester Voorn, Tanja Eisinga, Ineke Eisinga, 
Wilja Brokking, drs. Sybrand Homan en 
dr. Minne Heeg, Frans Schelbergen, Martha 
Bekkema (distributie) en Bauke Bekkema 
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Dr. J.V.M.G. Bovée, dr. S.J. Ham (voorzitter), 
prof. dr. P.C.W. Hogendoorn, 
drs. F.Q.M.P. van Douveren 
dr. W. Wuyts
dr. H.J. van der Woude

SECRETARIAAT EN INFORMATIEDESK
Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop
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e-mail: info@hme-mo.nl
website: www.hme-mo.nl
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BESTUUR
Drs. Jan de Lange, voorzitter
tel. 0499-479293, e: jandelange@hme-mo.nl
Marion Post-Bloemhoff, secretaris  
tel 0516-451760, e: marionpost@hme-mo.nl
Ester Voorn-Verhoeven, penningmeester
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Aanmelden e-mailgroep:
HME-Lotgenoten-owner@yahoogroups.com

DRUK: RCG Groningen, www.rcg.nl
© Copyright HME-MO Vereniging Nederland

Lid worden
Leden van de HME-MO Vereniging Nederland kunnen zij zijn 
die zelf HME-MO hebben en hun eerste- of tweedelijns ver-
wanten of zij die anderszins een relatie hebben met iemand 
met HME-MO. Aanmelden kan via onze website www.hme-
mo.nl of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij 
ons secretariaat. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 25,- 
euro per jaar. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis 
de informatie-dvd over HME-MO.

Donateur worden
Iedereen die onze vereniging wil steunen, kan donateur wor-
den voor een zelf te bepalen bedrag. Donateurs die meer dan 
20,- euro per jaar doneren krijgen ook twee maal per jaar de 
HME-MO Newsflash toegezonden.
Aanmelden als donateur kan via onze website www.hme-mo.
nl of via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij ons 
secretariaat. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u gratis 
de informatie-dvd over HME-MO.

Mutaties
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om wijzigingen in 
uw adres- of bankgegevens of e-mailadres zo spoedig mogelijk 
door te geven aan ons secretariaat. Dit kan bij voorkeur per 
e-mail naar info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-451760.

Betalingsbewijs aanvragen
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een 
patiëntenvereniging. Wilt u ten behoeve van uw zorgverze-
kering een betalingsbewijs ontvangen? Vraag dit dan aan bij 
ons secretariaat via info@hme-mo.nl of telefonisch op 0516-
451760. Wij zenden u dit dan z.s.m. toe.

Contributie
De contributie voor de HME-MO Vereniging bedraagt mini-
maal 25,- euro per jaar. Bij uw aanmelding geeft u aan welk 
bedrag u elk jaar aan contributie wilt betalen. Tevens kunt 
u ons machtigen om de contributie door middel van auto-
matische incasso te innen. Indien u ons daarvoor niet heeft 
gemachtigd, dan ontvangt u van ons een factuur. 

Giften
De HME-MO Vereniging is financieel afhankelijk van contri-
buties, donaties en subsidies. Iedere financiële bijdrage in de 
vorm van een gift is dan ook van harte welkom. Dit stelt ons 
in staat om meer te doen t.b.v. de HME-MO-patiënten. Zo heb-
ben giften in het verleden het o.a. mogelijk gemaakt om een 
informatie-dvd over HME-MO te maken en leuke activiteiten 
voor kinderen met HME-MO te organiseren. Als u overweegt 
om ons te verblijden met een gift dan is het goed te weten dat 
wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. 
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hme-mo

Het verhaal van Yara
Ik ben Yara.
Ik ben zes jaar en heb overal “gekke 
botjes”, HME-MO zoals papa en mama 
het noemen.Al zes jaar kom ik bij Dr. 
Ham op controle in het OLVG. Tot nu 
toe is het altijd gebleven bij controles, 
foto’s of een MRI.
Maar de laatste tijd kreeg ik wel erg 
veel pijn aan mijn rechterarm, vooral 
met schrijven en tandenpoetsen. 
Mama maakte een afspraak voor mij 
en vertelde me dat de kans wel groot 
was dat er nu meer moest gebeuren 
dan alleen foto’s maken. Daar werd 
ik  een beetje verdrietig van maar die 
pijn met het schrijven is ook niet fijn. 
Ik zit nu in groep drie en moet dus 
steeds meer schrijven.
Dr. Ham heeft foto’s laten maken 
en heeft aan mijn arm gevoeld en 
gedraaid en verteld dat het misschien 
wel eens tijd is om het botje eruit te 
halen.

Slaapdokter
Dus kregen papa en mama wat spul-
len mee en gingen we gelijk naar de 
slaapdokter. De slaapdokter heeft wat 
uitgelegd aan papa en mama en bij mij 
wat kleine dingen onderzocht.
Op 22 december was het zover, sa-
men met mama heb ik mijn koffertje 
ingepakt en zijn we op weg naar het 
OLVG gegaan. Mama wist dat er nog 
een meisje van 6 jaar zou komen, die 
ook door Dr. Ham aan haar armen 
werd geopereerd. Die kwamen we al 

De klas had een mooie doos gemaakt 
voor mij, met allemaal mooie knutsel-
werkjes erin. 

Toverpleister
Zo’n eerste dag in het ziekenhuis is 
eigenlijk best wel druk. Er komen 
allerlei dokters langs, er wordt van 
alles uitgelegd en je moet bloed laten 
prikken. Dat laatste vind ik wel erg 
spannend, want dat heb ik nog nooit 
meegemaakt. Ik heb wel eens een 
prikje gehad maar daar weet ik ei-
genlijk niet zoveel meer van. Nu heeft 
mijn mama een vriendin die op de 
kinderafdeling werkt en die had voor 
ons al een toverpleister meegenomen 
zodat ik al eens kon oefenen. Daarom 
wist ik al dat je ECHT geen pijn hebt 

tegen bij de lift. De kinderafdeling 
zag er net zo uit als op de foto’s 
op de site. Daar had ik samen met 
mama al naar gekeken. Het was nu 
wel helemaal voor de kerst versierd. 
De zuster kwam ons halen en had 
een hele vragenlijst voor mij, papa en 
mama. Daarna zijn we naar de speel-
kamer gegaan. Ik wou dat ik zo’n ka-
mer ook thuis had! Papa wou dat ook 
wel……..De kast van de cliniclowns is 
zijn favoriet. 

Kaarten
De zuster heeft verteld waar ik ging 
slapen, samen het andere meisje lig 
ik op een vierpersoonskamer. Mama 
heeft me geholpen om alle kaarten 
die ik had meegekregen op te hangen. 
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als je een toverpleister krijgt. Dus met 
twee toverpleisters op mijn armen gin-
gen we op weg naar het bloedprikken. 
Het viel niet mee daar te komen, we 
zaten namelijk 20 minuten vast in de 
lift. Ik was niet bang hoor, het was 
wel spannend. Het bloedprikken ging 
heel goed, ik heb niets gevoeld!

Eten en spelen
De rest van de dag ging eigenlijk 
zoals thuis, wat eten en nog spelen. 
Dan klaar maken om te gaan slapen 
en in bed nog een boekje lezen. Mama 
bleef lekker bij mij in de buurt, ze 
had een bed naast mijn bed. Eigenlijk 
wel gezellig! De volgende ochtend 
zou ik rond 10:30 uur aan de beurt 
zijn, maar dat duurde allemaal wat 
langer. Samen met mama heb ik een 
spelletje tafelvoetbal gespeeld, een 
boekje gelezen en kwartet gespeeld. 
Opeens verscheen de zuster en nog 
een andere mevrouw, zij zouden met 
mij meegaan naar de operatiekamer. 
Ik heb onderweg geprobeerd Wally te 
zoeken maar dat viel niet mee! Mama 
kreeg een mooie dokterspyjama aan en 

we kregen allebei een suffe muts op. 
Daarna werd het wel spannend, op de 
operatiekamer staan zoveel spullen en 
er zijn zoveel mensen. Dr. Ham kwam 
nog even binnen om te voelen en de 
slaapdokter was er ook. We gingen 
nog met zijn drieën op de foto… 
Daarna begonnen ze allemaal plakker-
tjes te plakken en prikte de slaapdok-
ter een infuus waardoor de slaapmelk 
zou komen. Ik heb weer niets van de 
prik gevoeld. 

Cadeautjes
Toen ik wakker werd was ik alweer 
op de uitslaapkamer en papa en mama 
kwamen er al aan. Ik had nergens last 
van en wilde meteen naar de afde-
ling om nog wat cadeautjes open te 
maken die lagen te wachten. Maar ik 
moest toch even goed wakker worden. 
Verder is de dag zo omgegaan, ik was 
goed wakker en was niet misselijk 
van de slaap of de medicijnen. Ik heb 
heerlijk gegeten en we zijn wat later 
rustig gaan slapen. 
De volgende ochtend mocht het infuus 
eruit en mocht het drukverband eraf. 

Dr. Ham kwam ook nog even op 
bezoek, als het zo goed zou blijven 
gaan dan mochten we al naar huis. 
Het botje was wat groter dan ver-
wacht en hij duwde tegen een zenuw. 
De fysiotherapeute zou nog langs-
komen en dan konden we gaan. De 
fysiotherapeute heeft gekeken wat ik 
alweer met mijn arm kon en ze heeft 
wat oefeningen laten ziet die ik moet 
doen... Hoera, we konden naar huis!!
Als ik jullie moet vertellen wat ik van 
dit avontuur vond: 

Spannend
Ik vond het niet eng maar wel span-
nend. Ik heb het eigenlijk wel gezel-
lig gehad in het ziekenhuis. Ben erg 
verwend en ik heb helemaal geen pijn 
gehad.
Als ik jullie moet vertellen wat ik het 
ergste vond:
Toen we op controle gingen, twee 
weken later, moesten er twee knoop-
jes van de hechting verwijderd wor-
den. Dat vond ik het allerergste!!!

Groetjes Yara Beurskens

ABC-QUIZAls je geopereerd wordt, mogen je 
ouders dan met je mee die dag?
A ja, maar ze mogen niet mee de 

operatiekamer in.
B ja, papa of mama mag zelfs mee de 

operatiekamer in
C nee

Wat mag je tot 2 uur voor de opera-
tie wel eten of drinken?
A een broodje hamburger
B een rijstwafel
C thee, water of limonade

Voordat je geopereerd word, kan het 
zijn dat je witte zalf op je handen 
krijgt. Waarom noemen veel kinderen 
dit toverzalf?
A omdat je hand er onzichtbaar van 

wordt
B omdat je veel minder van de prik 

voelt
C omdat je er magische toverkracht 

van krijgt

Wat is een ander woord voor 
anesthesioloog?
A chirurg
B arts assistent
C narcose dokter

Voor de operatie moet je “nuchter” 
zijn. Wat betekent dit?
A dat je veel moet eten voor de ope-

ratie
B dat je buik leeg is, je mag dus niet 

eerst eten
C dat je niet bang bent

Waar ga je naartoe voordat je geope-
reerd wordt?
A naar de afdeling radiologie
B naar de polikliniek Pre-Operatief 

onderzoek
C naar de cliniclowns

Wat doet het knijpertje met het rode 
licht wat op je vinger zit tijdens en 
na de operatie?
A je bloeddruk meten
B je hartslag meten
C je zuurstof meten

Waar word je wakker na de operatie?
A thuis
B op de uitslaapkamer
C op de kinderafdeling

Wie zorgt er voor eten en drinken als 
je in het ziekenhuis ligt?
A de fysiotherapeut
B de servicemedewerker
C de pedagogisch medewerker

Oplossing

B C B C B B C B B
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      Geef de pen door aan…
   Een interview met Ankie Broos

Hoe oud ben je en waar woon je?
Ik ben 9 jaar en woon in Baarlo (Limburg).

Heb je zelf HME-MO of heb je andere familieleden en 
vrienden die deze aandoening hebben?
Ik heb zelf HME-MO en nog veel anderen in mijn familie 
hebben het ook..

Weten je vriend(innen) dat je HME-MO hebt en hoe heb je 
dat uitgelegd?
Ja, en ik heb in groep 5 mijn spreekbeurt over HME-MO 
gehouden.

Wat vind je er zelf van dat je HME-MO hebt?
Het is vervelend maar ik heb ook HMS (hypermobiliteits-
syndroom), dit samen is heel erg vervelend om te hebben

Heb je nog goede tips voor andere jongeren die ook 
HME-MO hebben?
Vooral blijven lachen en lol maken.

Naar welke school ga je en wat wil je later worden?
Ik ga naar basisschool De Bolleberg, en ik zit in groep 6, 
en ik wil later verpleegster worden.

Wat is je leukste vak op school en welke het vervelendst?
Het leukste vak vind ik rekenen, en het stomste vak vind 
ik aardrijkskunde.

Ga je naar de HME-MO dag? 
Ik ga wel naar de jaarlijkse HME-MO dag.

Heb je hobby’s of doe je aan sport? En wat zou je willen 
maar kun je niet door HME-MO?
Ik zit op wedstrijdzwemmen en paardrijden. Paardrijden 
lukt de laatste tijd niet, maar dat komt niet door de 
HME-MO, maar doordat er steeds gewrichten uit de kom 
schieten door de HMS.

Wat zijn je favoriete tv-programma’s?
Mijn favoriete tv programma is de Saddle club.

Welke zanger/zangeres of band of muziek hoor je het 
liefst?
Michael Jackson.

Heb je (huis)dieren? 
Ja, we hebben 2 honden, Freddie en Nika.

Wat eet je het liefst en wat vind je absoluut niet lekker?
Ik eet het liefst frietjes met een viandel, paardenvlees eet 
ik absoluut niet!!!

Aan wie geef je de pen door? En waarom?
Ik geef de pen door aan Nienke Torensma omdat we het 
laatst samen heel erg gezellig hebben gehad in het OLVG.

Boekentip: Bed op wieltjes
Als Marije met haar buurjongetje Bart een rolschaatswedstrijd 
houdt, valt Bart zo ongelukkig dat hij zijn been breekt en met 
de ziekenwagen naar het ziekenhuis moet. En dat terwijl hij over 
twee dagen jarig is... 
Marije merkt dat je in een ziekenhuis ook heel goed je verjaar-
dag kunt vieren. Vooral het bed op wieltjes van Bart vindt ze 
prachtig. Maar als ze zelf naar het ziekenhuis moet omdat haar 
amandelen eruit moeten, vindt ze dat bed helemaal zo leuk niet 
meer. 
Op school wordt een echt bed neergezet, zodat de hele klas zie-
kenhuisje kan spelen. En dan komen de verhalen los. Want ze zijn 
allemaal al wel eens bij een dokter geweest. De één voor buisjes 
in zijn oren, de ander voor een lui oog en weer een ander weet 
alles over suikerziekte. Schrijfster Vivian den Hollander schreef 
het boek voor kinderen vanaf vier jaar. 
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LEKKER KLEUREN

Gedichtje: PIJN 
Altijd maar weer die pijn, hoe zou het voelen om 1 dag zonder te zijn?
Pijn blijft je lichaam verder slopen, vaak kun je nog moeizaam lopen. 
Het leren omgaan met je ziekte, valt niet mee en vaak val je in het diepe neer. 
Een dagje uit ja dat is zo fijn, maar als het zover is kan ik dan wel gaan of heb ik te veel pijn?
En als je dan al hebt kunnen gaan, ben je blij dat je het dan ook hebt gedaan.
Ook al kost het je dagen te herstellen, maar dat houd je dan wel voor je zelf.
Het leven bestaat uit meer dan verdriet en pijn, laat dat voor iedereen duidelijk zijn.
Blijf genieten van de kleine dingen die je ziet, dat verlicht een stukje van je verdriet.

Bron: Chronische.nl



Heupdysplasie bij dertig procent 
van mensen met HME-MO
Bij patiënten met HME-MO is in veel gevallen de heupregio een van 
de plaatsen waar osteochondromen zich bevinden. Daarnaast zijn er 
enkele kenmerkende afwijkingen in dit gewricht die bij veel patiënten 
worden waargenomen. Zo staat de nek van de heupkop vaak te steil ten 
opzichte van het bovenbeen en is de overdekking van de heupkop door 
de heupkom relatief vaak minder goed. 

Afwijkingen vaak in geringe mate

Dit laatste wordt ook wel ’heupdysplasie‘ ge-
noemd. Heupdysplasie komt bij 2-4 % van de 
mensen voor die geen HME-MO hebben. Het 
wordt meestal kort na de geboorte ontdekt op het 
consultatiebureau en kan vaak worden behandeld 
met een spreidbroekje. In ernstige gevallen staat 
de heupkop niet goed in de kom (heupluxatie) 
en wordt de ontwikkeling van het heupgewricht 
verstoord. 
In de beschikbare literatuur bestaat het vermoe-
den dat heupdysplasie bij HME-MO patiënten va-
ker voorkomt. Het is echter nooit goed uitgezocht.
In het OLVG, via de polikliniek van dr. John Ham, 
is in de afgelopen jaren van veel patiënten met 
HME-MO, om uiteenlopende redenen, een rönt-
genfoto gemaakt van het bekken. Van 185 patiën-
ten werd de röntgenfoto van het bekken gebruikt 
om te meten of er sprake is van heupdysplasie. 
Daarnaast werd gekeken of er osteochondromen 
aanwezig waren rond het heupgewricht en werd 
gemeten hoe steil het nekje van de heupkop staat 
t.o.v. het bovenbeen.

Heupdysplasie en HME-MO
Uit de resultaten is gebleken dat er bij ongeveer 
30% van de mensen met HME-MO sprake is van 

Over de bekkenproblematiek hebben we op onze HME-MO 
dag (29 mei) een aparte workshop georganiseerd, die door 
dr. John Ham wordt verzorgd, zie programma elders.

heupdysplasie. Meestal gaat het gelukkig om 
een geringe mate van heupdysplasie die geen 
behandeling behoeft. In ernstige gevallen moet 
soms de stand van het kommetje of de heupkop 
veranderd worden middels een operatie.
Osteochondromen in de heupregio waren bij 
67 % van de patiënten aanwezig. Bij 93% van de 
patiënten stond het nekje van de heupkop te steil 
t.o.v. van het bovenbeen. 

Verder onderzoek
Het lijkt erop dat zowel het te steile nekje van de 
heup als het aanwezig zijn van osteochondromen 
bijdragen aan het ontstaan van de heupdysplasie 
gedurende de groei. Verder onderzoek naar de 
ontwikkeling van het heupgewricht bij patiënten 
met HME-MO zal mogelijk meer duidelijkheid ge-
ven over de relatie tussen de diverse afwijkingen 
rondom het heupgewricht.

 Drs. Sybrand Homan, orthopedisch chirurg in 
opleiding OLVG

 Dr. Minne Heeg, orthopedisch chirurg Wilhel-
mina Ziekenhuis Assen

 Dr. John Ham, orthopedisch chirurg OLVG

 Dit is een vereenvoudigde versie van een ab-
stract dat is gepresenteerd op de laatste NOV-
bijeenkomst. NOV = Nederlandse Orthopaedi-
sche Vereniging (vereniging waar vrijwel alle 
orthopedisch chirurgen lid van zijn)

Normale heup Heupdysplasie Heupluxatie
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Aanpak wachttijden OLVG Amsterdam

Organisatie van de behandeling van HME-MO in Nederland

In onze vorige Newsflash heeft u kunnen lezen dat wij in het najaar van 2009 actie hebben on-
dernomen om de te lange wachttijden voor met name noodzakelijke operaties bij kinderen met 
HME-MO aan de orde te stellen. We hebben vorderingen gemaakt.

Dankzij onze brief aan de Raad van Bestuur van 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) over deze 
onacceptabel lange wachttijden voor patiënten 
met HME-MO is er volop contact geweest tus-
sen ons en mensen van het OLVG. Er is door het 
OLVG aangegeven dat de topreferentiefunctie 
t.a.v. HME-MO wordt erkend en dat zij er alles 
aan zullen doen om de lange wachttijden op te 
lossen. Dit heeft geresulteerd in de toezegging 
om op korte termijn extra operatiecapaciteit 
beschikbaar te stellen en ook de beschikbaarheid 
van andere specialisten dan dr. Ham te regelen. 
Zo is er meer inzet van de plastisch chirurg, de 
vaatchirurg, een gespecialiseerde orthopedisch 
chirurg voor bekkenchirurgie, een gespecialiseerd 
radioloog, een thorax- en wervelkolomorthopeed. 
Maar ook meer inzet van de nurse practitioner, 
Annabeth Groeneveld. 
Door deze maatregelen zijn er de afgelopen 
maanden flink meer HME-MO-patiënten geope-

reerd dan voorheen. 
Thans zijn geen lange 
wachttijden meer voor 
kinderen waarbij dit 
niet acceptabel is. 
Uitstel en wachten op 
een operatie zullen 

altijd wel blijven bestaan maar voor met name 
kinderen is het belangrijk dat zij op korte termijn 
kunnen rekenen op een geplande operatie.
Ten slotte zijn er voor de gevallen van kwaad-
aardige tumoren nauwe contacten met het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en 
worden patiënten met een dergelijke aandoening 
altijd door dr. Schaap, oncologisch orthopedisch 
chirurg, en dr. Ham samen geopereerd.

Verdere maatregelen in het OLVG
De Raad van Toezicht van het OLVG heeft samen 
met de bedrijfsleider van de afdeling Orthopedie 
overleg gehad met de zorgverzekeraars. Hieraan 
voorafgaand hebben wij een voorgesprek gehad 
met de bedrijfsleider. Er is aangedrongen op 
extra middelen voor de controle en behandeling 
van HME-MO. De financieringssystematiek die 
voor HME-MO beschikbaar is, voldoet niet. De 
kosten zijn hoger dan de opbrengsten en dat kan 

een ziekenhuis natuurlijk niet lang volhouden 
in deze tijd. Over de financieringssystematiek 
verderop meer. 
In de onderhandeling met de zorgverzekeraars 
kwam de vraag hoe de patiëntenvereniging er 
over dacht. Dit resulteerde in een concrete vraag 
van de medisch adviseur van de zorgverzeke-
raar aan ons als HME-MO Vereniging. Het kwam 
hierop neer dat men ons vroeg wat ons stand-
punt is: concentreren of spreiden van de HME-
MO behandeling in Nederland.

Eén landelijk centrum voor de behandeling 
van HME-MO 
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
vinden wij een concentratie van de klinische 
zorg voor HME-MO op één locatie erg belangrijk. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat de popu-
latie patiënten met HME-MO zeer gering is. Wij 
schatten dat er in Nederland totaal 600 HME-MO 
patiënten zijn. Inmiddels zijn er hiervan 300 
onder behandeling in het OLVG. Indien het aantal 
HME-MO patiënten verspreid zou worden over 
verschillende locaties dan is dat niet bevorder-
lijk voor de ontwikkeling van de specialistische 
behandeling van HME-MO.  
Deze specialisatie heeft zeker niet alleen te ma-
ken met de orthopedisch chirurg maar ook met 
eerder genoemde specialisten en ook met andere 
disciplines in het OLVG, zoals de radiologie, de 
anesthesie, de verpleging, de pedagogisch mede-
werkers en de GZ-psychologen. Zij allen hebben 
de laatste jaren hard gewerkt onder supervisie 
van dr. Ham om zich verder te specialiseren in 
HME-MO. Richtlijnen, protocollen en klinische 
trajecten zijn nu opgezet. Het is belangrijk om 
deze tot nu toe opgebouwde deskundigheid te 
behouden en nog verder uit te bouwen. Ook 
voor klinisch wetenschappelijk onderzoek is het 
beschikken over een centrale grote populatie 
HME-MO-patiënten van groot belang gebleken. Zo 
worden er op dit moment in het OLVG een aantal 
artikelen voor publicatie afgerond en zijn er drie 
promotietrajecten in gang gezet. Verder zijn er 
diverse klinische en basale wetenschappelijke 
studies in gang gezet met verschillende nationale 
en internationale instituten.

OLVG hét landelijk 
centrum voor 
behandeling HME-MO
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Al deze redenen waren voor ons als bestuur van 
de HME-MO Vereniging een duidelijke argumen-
tatie om te pleiten voor één centrum voor de 
gespecialiseerde behandeling van HME-MO in 
Nederland. Dit hebben wij de medisch adviseur 
van de zorgverzekeraar laten weten.

Extra orthopedisch (kinder)chirurg in het OLVG
Ons standpunt om te komen tot één landelijk 
centrum voor HME-MO behandeling en de ver-
dere onderhandeling met de Raad van Bestuur 
van het OLVG heeft er toe geleid dat er in ieder 
geval is afgesproken dat er door de zorgverzeke-
raars financiën beschikbaar worden gesteld om 
structureel een extra orthopedisch (kinder)chirurg 
aan te stellen voor het OLVG ten behoeve van 
de behandeling van HME-MO. Daarmee kan de 
operatiecapaciteit voor HME-MO blijvend worden 
uitgebreid. Ook kan er dan viermaal in plaats van 
tweemaal per week een poliklinisch spreekuur 
worden gehouden voor HME-MO in het OLVG.
De gesprekken om tot de aanstelling van een 
tweede orthopedisch chirurg te komen zijn op 
dit moment afgerond en een kandidaat hiervoor 
is geselecteerd. Er is toegezegd dat wij bij de 
definitieve aanstelling worden betrokken. Wij 
vinden het samen met dr. Ham en de andere me-
dewerkers van het OLVG uiteraard erg belangrijk 
dat deze orthopedisch chirurg naast interesse in 
HME-MO ook de patiënt ruimte geeft voor vragen 
en zorgen. Verder moet deze medisch specialist 
goede informatie kunnen geven, maar natuurlijk 
ook gewoon een prettig mens zijn in de omgang 
met patiënten. Er zal een uitgebreide inwerk-
periode zijn, begeleid door dr. Ham.

Financieringsprobleem bij de 
behandeling van HME-MO 
Misschien wat specialistisch maar we willen u 
toch niet onthouden dat het financieringprobleem 
best ingewikkeld is. Voor veel aandoeningen/
behandelingen geldt dat er een DBC (Diagnose 
Behandeling Combinatie) beschikbaar is, maar dit 
is niet het geval voor HME-MO. Financiering van 
onderzoek en behandeling van HME-MO patiën-
ten valt nog onder het zogenaamde A-segment. 
Dat houdt in dat een ziekenhuis deze zorgverle-
ning uit de budgetparameters moet bekostigen. 
De budgetparameters voor de HME-MO-patiënten 
zijn: eerste polikliniekbezoeken (onafhankelijk 
van het aantal bezoeken wordt per patiënt slechts 
een bezoek per jaar geteld), opnames, dagbehan-
delingen en verpleegdagen. Voor deze budget-
parameters zijn vaste tarieven. Uit het verkregen 
budget moet alle zorg bekostigd worden, zoals 

polikliniekbezoek, radiologisch onderzoek, opera-
tieve ingrepen (inclusief daarbij gebruikt materi-
aal) en de verpleging in het ziekenhuis. Deze bud-
getinkomsten zijn voor de HME-MO-zorg volstrekt 
onvoldoende om de kosten te dekken.
Onderzoek en behandeling van een HME-MO-
patiënt verlangt een specifieke ervaring en des-
kundigheid. Patiënten bezoeken regelmatig het 
ziekenhuis; er worden veelvuldig röntgenfoto’s, 
MRI-scans en andere scans gemaakt. Indien 
er sprake is van een operatieve ingreep, dan is 
deze veelal langdurig en complex. De operatieve 
ingrepen vereisen een zeer hoge mate van nauw-
keurigheid om de gevolgen van het verwijderen 
van een of meer  osteochondroom zo beperkt 
mogelijk te houden. 
Diverse zorgproducten zijn al overgegaan naar de 
DBC-financiering. Voor HME-MO ligt hier ech-
ter niet de oplossing; er bestaat namelijk geen 
passende DBC. De bekostiging van de medisch 
specialist voor alle zorg geschiedt wel al uit de 
DBC’s. Zoals gesteld is er echter voor de HME-
MO geen passende DBC, dus ook hiervoor geldt 
dat de tijd die de orthopedisch chirurg besteedt 
aan onderzoek en behandeling van HME-MO-
patiënten onvoldoende wordt vergoed.

Politieke bemoeienis
Naast de activiteiten die wij als bestuur hebben 
uitgevoerd heeft ook een lid van ons de lange 
wachttijdproblematiek aangekaart bij de politiek 
door een brief te sturen aan alle leden van de 
vastekamercommissie voor Volksgezondheid. Het 
gevolg hiervan was dat verschillende politieke 
fracties informeerden bij het ziekenhuis, bij dr. 
Ham en bij ons over deze problematiek. Ook 
zijn er naar aanleiding hiervan inmiddels vragen 
gesteld aan de minister van VWS. Deze heeft ook 
al gereageerd naar ons lid per brief en daarvan 
is de conclusie dat de verantwoordelijkheid voor 
wachttijden primair ligt bij zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. 
Deze correspondentie heeft er wel toe geleid dat 
er nu een aantal fracties contact met ons heeft 
opgenomen. Bij ons antwoord wijzen wij hen niet 
zozeer op het probleem van de wachttijden, om-
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dat dit door verschillende inspanningen tot een 
oplossing komt. Maar wij wijzen hen erop dat er 
een structureel financieringsprobleem is wat wel 
de politieke aandacht zou moeten hebben, zie 
het gedeelte hierboven. Het vallen van het ka-
binet eind februari heeft er echter voor gezorgd 
dat de contacten met de politici op een laag pitje 
kwamen. Echter ook nu weer zijn er fracties die 
opnieuw hebben gereageerd. We pakken dit op 
termijn zeker weer op als de tijd daar rijp voor is.

Landelijk netwerk van ortopedisch chirurgen 
met HME-MO-aandacht
Verspreid over het land worden ook nu wel HME-
MO-patiënten behandeld, maar vaak gaat het 
dan om een tiental of minder. Daarbij kan geen 
sprake zijn van specialisatie, zeker niet bij andere 
disciplines dan orthopedisch chirurgen, omdat 
het een ruime ervaring in onderzoek en behande-
ling op dit gebied vraagt. Er zijn tevens zieken-
huizen waar geen enkele patiënt met HME-MO 
wordt behandeld. 
Toch is het erg belangrijk om verspreid over het 
land een netwerk van orthopedisch chirurgen 
te organiseren waar HME-MO-patiënten terecht 
kunnen voor controle en niet al te ingewikkelde 

operaties. Dat is nu al wel het geval maar er is 
behoefte om dit wat structureler te organiseren. 
Recent hebben wij met dr. Ham afgesproken dat 
hij een lijst zal samenstellen van deze ortho-
pedisch chirurgen en ziekenhuizen en dat we 
gezamenlijk een overleg zullen plannen. Belang-
rijk hierbij is dat er een samenwerking ontstaat 
met onderling respect en onderkenning van de 
grenzen en mogelijkheden van elkaars deskun-
digheid. 
Zodra de lijst gereed is zullen wij deze publiceren 
op onze website en in de volgende Newsflash.

Het bestuur

Telefonisch spreekuur 
De nurse practitioner/verpleegkun-
dig specialist voor HME-MO-patiën-
ten in het OLVG, Annabet Groene-
veld, houdt elke donderdagmorgen 
van 11 tot 12 uur telefonisch 
spreekuur. Ze is te bereiken via tel. 
020-5999111,  vraag naar seinnum-
mer 44577. U kunt bij haar terecht 
voor al uw vragen.

Giften voor HME-MO Vereniging
Het is fantastisch om in deze News-
flash alweer enkele giften te mogen 
publiceren. Dit keer met zeer uiteen-
lopende aanleidingen. In volgorde 
van binnenkomst zijn het:

1 50,- euro van een familie met drie 
gezinsleden met HME-MO. Deze 
gift ontvingen wij eind december 
2009. De moeder heeft al haar fa-
milie, vrienden en kennissen een 
mailtje gestuurd met de medede-
ling dat er door hen dit jaar geen 
kerstkaarten werden verstuurd. 
Het geld wat daarmee uitgespaard 
werd, werd gestort op onze bank-
rekening. Onze hartelijke dank 
voor dit bijzonder creatieve idee. 
Deze gift had ook nog een pri-
meur, omdat het de eerste storting 
op de nieuwe bankrekening van 
onze Vereniging was. 

2 50,- euro van een ander gezin met 
HME-MO. Naar het voorbeeld van 
hierboven heeft ook deze moeder 

besloten geen kerstkaarten te stu-
ren. Hartelijk dank voor deze gift. 

3 700,- euro ontvingen wij van het 
echtpaar Diemel uit Landsmeer. 
Hun kleinzoon Robin heeft HME-
MO. Bij hun vijftigjarig huwelijks-
feest op 8 maart jl. leek het hen 
een goed idee om in plaats van 
cadeautjes geld te vragen ten be-
hoeve van de HME-MO Vereniging. 
Bij de uitnodiging was hier al mel-
ding van gedaan en op de dag zelf 
stond er een mooie doos bij de 
ingang van de zaal, die Robin met 
zijn neefjes en nichtjes hadden 
gemaakt. Met een flinke bijdrage 
van het gouden echtpaar zelf kon 
er aan het eind van de dag 700,- 
euro geteld worden. Heel hartelijk 
dank voor deze unieke gift. Wij 
vinden het erg bijzonder.

4 1000,- euro is op onze rekening 
gestort door het echtpaar Verhoe-
ven uit Wijchen. Deze tante en 
oom van twee familieleden met 

HME-MO dachten er goed aan te 
doen een gift te geven. Hierdoor 
zou het neefje, samen met andere 
kinderen, een leuke dag kunnen 
hebben als wij in het najaar weer 
een kinderdag houden. Dat gaan 
we zeker doen. Samen met andere 
giften is het kinderfonds al aardig 
gevuld om er een mooie dag van 
te kunnen maken. Heel erg dank 
voor dit prachtige bedrag.

Ook doneren?
Het is erg fijn dat de gulle gevers aan 
onze HME-MO Vereniging hebben 
gedacht. Door deze giften kunnen 
we extra activiteiten organiseren, 
o.a. voor de kinderen. We willen 
ook graag melden dat er een aantal 
donateurs is bijgekomen die soms 
tot 100,- euro per jaar hebben toe-
gezegd aan vaste donatie aan onze 
vereniging. Allen hartelijk dank. Wilt 
u ook een gift geven? Op pagina 10 
leest u hoe u dit kunt doen.
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Programma HME-MO dag, zaterdag 29 mei 2010
10.00 - 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
 Gelegenheid tot kennismaken, bijpraten en eventueel de kinderen naar de KINDEROPVANG 

(gehele dag beschikbaar) te brengen.
 
10.30 – 11.15 uur:  Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J1 Zwemmen voor kinderen tot 12 jaar o.l.v. Mirjam Meuleman
 - workshop J2  Crea-club o.l.v. Agnes Eisses en José van der Kamp
  Keuze uit: schilderij maken, kleien of viltfiguren maken *)
 - workshop J3 Zumba vanaf 12 jaar o.l.v Miranda Gielisse
       
11.15 – 12.00 uur: Activiteiten voor de kinderen en jeugd
 - workshop J4  Zwemmen voor kinderen vanaf 12 jaar o.l.v. Mirjam Meuleman
 - workshop J5  Crea-club voor kinderen o.l.v. Agnes Eisses en José van der Kamp
  Keuze uit: schilderij maken, kleien of viltfiguren maken *)
 - workshop J6  Zumba tot 12 jaar o.l.v. Miranda Gielisse
         
10.30 - 10.45 uur: Opening, welkomstwoord en mededelingen

10.45 - 12.00 uur:  Inleiding Multidisciplinaire benadering van revalidatiebehandeling bij HME-MO door Prof.dr. 
R.J.E.M. Smeets, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde verbonden aan het UMC Maastricht 

  
12.00 - 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 - 14.00 uur: 1e ronde WORKSHOPS
 Volwassenen
 - workshop 1  Gespreksgroep voor ouders van kinderen met HME-MO 
  o.l.v. orthopedagoge Myelle Willems
 - workshop 2  Osteopathie bij HME-MO o.l.v. Anton van Eijck, osteopaat 
  in Berkel Enschot, Best en Tilburg
 - workshop 3  Bekkenproblematiek bij HME-MO door dr. John Ham, orthopeed in het  

 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam
 - workshop 4  Zumba o.l.v. Miranda Gielisse

 Jeugd
 - workshop J7  Hapjes maken voor kinderen tot 12 jaar o.l.v. Mascha de Haan
 - workshop J8  Crea-club o.l.v. Agnes Eisses en José van der Kamp voor alle leeftijden 
  Keuze uit: schilderij maken, kleien of viltfiguren maken *)
 - workshop J9 Sport en spel vanaf 12 jaar o.l.v. Klari Gaspar

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 15.15 uur: 2e ronde WORKSHOPS (zie toelichting bij 1e ronde)
 Volwassenen:  Workshops zelfde 4 workshops als 1e ronde

 Jeugd
 - workshop J10  Hapjes maken voor kinderen vanaf 12 jaar o.l.v. Mascha de Haan
 - workshop J11  Crea-club o.l.v. Agnes Eisses en José van der Kamp voor alle leeftijden 
  Keuze uit: schilderij maken, kleien of viltfiguren maken *)
 - workshop J12  Sport en spel tot 12 jaar o.l.v. Klari Gaspar

15.15 – 15.45 uur: afsluiting met een drankje en door de kinderen gemaakte hapjes

*) graag keuze aangeven op het aanmeldingsformulier
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Toelichting op workshops en activiteiten voor jeugd

Veel variatie op HME-MO dag

Net zoals voorgaande jaren hebben we ook 
de komende HME-MO dag weer verschillende 
workshops en activiteiten georganiseerd voor 
zowel kinderen als volwassenen.

J2. Creaclub onder leiding van Ag-
nes Eisses en José van der Kamp
Sinds enkele jaren is de creaclub 
een vast en succesvol onderdeel van 
ons jeugdprogramma op de lande-
lijke HME-MO dagen. Agnes en José 
zorgen weer voor voldoende knut-
selmateriaal en gaan samen met 
jullie aan de slag. Niets moet, alles 
mag. Lekker knutselen en, als je het 
leuk vindt, lekker kletsen met an-
dere kinderen. Jullie kunnen dit jaar 
kiezen uit schilderij maken, kleien 
of viltfiguren. Graag je keuze even 
aangeven op het opgaveformulier.

J3. Zumba voor kinderen vanaf 
12 jaar onder leiding van Miranda 
Gielisse
Zumba, een nieuwe rage in fitness-
land geschikt voor jong en oud! 
Zumba is gebaseerd op Latijns-
Amerikaanse dans, zoals de salsa, 
merengue en samba. De fitnessoefe-
ningen doe je net als bij aerobics op 
muziek. Tijdens deze workshop kun 
je kennismaken met deze nieuwe 
swingende sport. Zumba staat onder 
leiding van Miranda Gielisse. Tijdens 
deze HME-MO dag bieden wij jullie 
de mogelijkheid om er mee ken-
nis te maken en misschien vinden 
jullie het wel een erg leuke activiteit 
om thuis verder te doen. Jongens: 
Zumba is niet alleen voor meisjes!

Ronde 2: 11.15-12.00 uur 
(voor toelichting: zie ronde 1, och-
tend)
J4. Zwemmen voor tieners vanaf 
12 jaar onder leiding van Mirjam 
Meuleman.
J5. Creaclub onder leiding van Ag-
nes Eisses en José van der Kamp
J6. Zumba voor kinderen tot 12 jaar 
onder leiding van Miranda Gielisse

Het keuzeprogramma voor de kin-
deren begint direct al om 10.30 uur, 
zodat de ouders de inleiding kunnen 
bijwonen. Van belang is dan wel dat 
u voor 10.30 uur uw kind naar de 
activiteit heeft gebracht. 
Het jeugdprogramma is opgesplitst 
in een ochtend- en een middagdeel. 
In zowel het ochtend- als het mid-
dagdeel kunnen zij twee activiteiten 
kiezen.

Duidelijk en compleet invullen
Wij verzoeken u om op het aanmel-
dingsformulier per persoon duidelijk 
de voorkeurskeuze aan te geven en 
de leeftijd van de kinderen te ver-
melden. Tevens is er ruimte om een 
reservekeuze aan te geven.
De volgorde van binnenkomst van 
de aanmeldingsformulieren bepaalt 
de deelname; wij proberen zo veel 
mogelijk rekening te houden met de 
aangegeven voorkeuren.

 Keuzeprogramma voor de jeugd 
 Ochtend:

Ronde 1: 10.30 -11.15 uur
J1. Zwemmen voor kinderen tot 
12 jaar onder leiding van Mirjam 
Meuleman, docent bewegingson-
derwijs werkzaam bij Mytylschool 
Ariane de Ranitz te Utrecht
Mirjam zal eerst uitleg geven over de 
mogelijkheden van het bewegen in 
het water, dat hier een aangename 
temperatuur heeft van 32 graden! 
Er zullen spelletjes gedaan worden 
en natuurlijk kunnen jullie ook vrij 
spelen. Kinderen met en zonder 
HME-MO kunnen hier aan mee 
doen. Vergeet je zwemkleding en 
handdoek niet! Bij opgave ook graag 
even aangeven of je een zwemdi-
ploma hebt en wat je leeftijd is. 

 Keuzeprogramma voor de jeugd
 Middag:

Ronde 1 13.00-14.15 uur:
J7. Hapjes maken voor kinde-
ren tot 12 jaar onder leiding van 
Mascha de Haan
Op verzoek van velen hebben we dit 
jaar ook weer een workshop Hapjes 
maken georganiseerd. Onder leiding 
van Mascha de Haan worden er in 
de grote keuken de meest uiteen-
lopende lekkernijen klaargemaakt, 
waarvan we aan het einde van de 
dag gezamenlijk zullen smullen!

J8. Creaclub onder leiding van 
Agnes Eisses en José van der Kamp 
(zie workshop J2)

J9. Sport en Spel voor tieners vanaf 
12 jaar onder leiding van Klari 
Gaspar
In de gymzaal is er onder leiding 
van Klari Gaspar weer volop gele-
genheid om kennis te maken met 
verschillende vormen van sport, 
waarbij het spelelement zeker niet 
zal ontbreken. Een leuke manier 
om actief bezig te zijn en elkaar op 
een sportieve manier beter te leren 
kennen.

Ronde 2 14.30-15.45 uur: 
(voor toelichting: zie ronde 1, mid-
dag)
J10. Hapjes maken voor tieners van-
af 12 jaar onder leiding van Mascha 
de Haan
J11. Creaclub onder leiding van Ag-
nes Eisses en José van der Kamp
J12. Sport en Spel voor kinderen 
tot 12 jaar onder leiding van Klari 
Gaspar. 
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Toelichting op workshops voor volwassenen

Toelichting op inleiding
Inleiding 10.45 – 12.00 uur
Multidisciplinaire benadering van revalidatiebehandeling 
bij HME-MO door Prof.dr. R.J.E.M. Smeets, hoogleraar 
Revalidatiegeneeskunde verbonden aan het Universitair 
Medisch Centrum Maastricht 

Professor Rob Smeets is geen onbekende van onze vereni-
ging. Hij heeft in het verleden diverse keren een bijdrage 
geleverd aan onze lotgenotendagen. Toen nog niet als 
hoogleraar want deze aanstelling is in het najaar 2009 gere-
aliseerd. Met zijn belangstelling voor de orthopedie is Rob 
Smeets zeker bereid tot verdere samenwerking.
Tijdens de inleiding die prof. dr. Smeets op onze HME-MO 
dag gaat houden, zal hij allereerst uitleg geven over de 
revalidatiegeneeskunde in z’n algemeenheid. Revalidatie 
richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van 
mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functiebeper-
king. Daarmee kan de revalidatie zich dus ook richten op 
kinderen en volwassenen met HME-MO. Bij de revalidatie-
behandeling is een multidisciplinair team van verschillende 
behandelaars betrokken, zoals fysiotherapeuten, ergothera-
peuten enz. Rob Smeets zal ons uitleggen in welke situatie 
revalidatie voor mensen met HME-MO van toepassing kan 
zijn.

Vol programma op HME-MO dag

Na de lunch staan de workshops voor de volwassenen op 
het programma. Dit jaar heeft u de keuze uit vier verschil-
lende workshops/activiteiten. 

Per persoon kunt u twee workshops bijwonen; op 
het opgaveformulier kunt u uw keuzes kenbaar 
maken en tevens een reservekeuze aangeven. 
Voor sommige workshops geldt een maximum 
aantal deelnemers om de workshop goed tot zijn 
recht te laten komen. De volgorde van binnen-
komst bepaalt uw deelname. Wij proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met uw wensen.
De eerste ronde workshops is van 13.00-14.00 
uur en de tweede ronde is van 14.15-15.15 uur.

Ronde 1 13.00-14.00 uur:
Workshop 1. Gespreksgroep voor ouders van 
kinderen met HME-MO onder leiding van My-
elle Willems.
Myelle Willems is orthopedagoge en al 10 jaar 
betrokken als begeleider van deze gespreksgroep. 
Deze gespreksgroep wordt altijd als zeer waarde-
vol ervaren en is daarom een vast onderdeel van 
onze landelijke HME-MO dagen. 
Ouders van kinderen met HME-MO lopen tegen 
uiteenlopende zaken aan die rechtstreeks te ma-
ken hebben met de HME-MO van hun kind. Dat 
levert vaak vragen op: hoe gaat het op school, 
bij de gymnastiek, bij sport? Hoe verloopt de 
overgang van de basisschool naar de middelbare 
school? Hoe ervaart mijn kind zijn/haar uiterlijk, 
hoe verlopen de lichamelijke ontwikkelingen en 
niet onbelangrijk: hoe zijn de sociale contacten 
van mijn kind? Hoe gaan andere ouders met deze 
vragen om? Wat kun je doen? Wat betekent HME-
MO voor mijn kind en hoe ga ik daar mee om?
Myelle zal trachten om u als ouders met elkaar 
in gesprek te laten komen over al die zaken die 
u bezighouden. U bepaalt dus met elkaar zelf de 
inhoud van deze gespreksgroep. Wanneer u bij 
aanmelding de leeftijd van uw kind met HME-MO 
vermeldt, zullen wij proberen met de indeling 
van de groepen rekening te houden met de leef-
tijdscategorie.

Workshop 2. Osteopathie bij HME-MO onder 
leiding Anton van Eijck, osteopaat
Osteopathie is een behandelwijze die uitgaat van 
het feit dat het menselijk lichaam een eenheid 
is. Het lichaam bestaat uit verschillende syste-
men die elkaar in evenwicht houden en heeft 

een natuurlijk vermogen om verstoringen zelf 
te verhelpen. Als het lichaam gezond is gebeurt 
dat ook, maar als het evenwicht verstoord is 
heeft het lichaam vaak hulp nodig om het even-
wicht te herstellen. De osteopaat gaat op zoek 
naar de oorzaak van de klachten die niet door 



Newsflash voorjaar 2010 HME-MO Vereniging Nederland 22

het lichaam zelf kunnen worden opgelost. De 
osteopaat is opgeleid om manueel, dus met de 
handen, de beweeglijkheid van organen, bind-
weefsels, botten, zenuwen en wervels te onder-
zoeken, te beoordelen en te behandelen. Bij een 
behandeling mobiliseert hij die delen van het 
lichaam die door een verminderde mobiliteit de 
klacht veroorzaken of in stand houden, om zo de 
oorzaak van de klacht weg te nemen waarna het 
lichaam zelf kan herstellen. De osteopaat werkt 
altijd met de handen en gebruikt geen appara-
tuur.
Anton van Eijck is sinds 2001 werkzaam als 
osteopaat en heeft praktijken in Berkel Enschot, 
Best en Tilburg. Tijdens deze workshop zal Anton 
uitleg geven over deze behandelwijze in het 
algemeen en uiteenzetten wat osteopathie kan 
betekenen voor mensen met HME-MO. 

Workshop 3. Bekkenproblematiek bij HME-MO 
onder leiding van dr. John Ham, orthopedisch 
chirurg werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis te Amsterdam en voorzitter van onze 
Medische Advies Raad.
Bekkenproblemen zijn veelvoorkomend bij 
patiënten met HME-MO. Eén van de kenmerken 
van HME-MO is een steil bekken. Bovendien 
ontwikkelen zich in en rond het bekken vaak 
en veel grote osteochondromen, die de nodige 

problemen en pijn veroorzaken. Heupdysplasie 
komt bij HME-MO patiënten ook meer voor dan 
voorheen werd aangenomen. Dr. Ham zal in deze 
workshop uitleg geven over de oorzaken van bek-
kenproblematiek bij HME-MO en de mogelijke 
(chirurgische) behandelingen ervan.
Elders in deze Newsflash kunt u een artikel lezen 
over Heupdysplasie bij Hereditaire Multiple – Mu-
tiple Osteochondromen (HME-MO) geschreven 
door drs. Sybrand Homan, dr. Minne Heeg en dr. 
John Ham. Dit artikel zal door John Ham zeker 
behandeld worden in deze workshop. 

Workshop 4. Zumba onder leiding van Miranda 
Gielisse
Zumba, een nieuwe rage in fitnessland en 
geschikt voor jong en oud! Zumba is gebaseerd 
op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de salsa, 
merengue en samba. De fitnessoefeningen doe 
je net als bij aerobics op muziek. Tijdens deze 
workshop kunt u kennismaken met deze nieuwe 
swingende sport. Zumba staat vandaag onder 
leiding van Miranda Gielisse
Wilt u even actief aan de slag en kennis maken 
met deze nieuwe populaire sport? Dan is dit uw 
kans! 

Ronde 2 14.15-15.15 uur:
Keuze uit dezelfde workshops als in ronde 1.
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Artikelen op website
Het is altijd al de bedoeling geweest 
om op onze website www.hme-mo.
nl meer wetenschappelijke artikelen 
te plaatsen. U vindt er nu al wel een 
aantal, maar daar kunnen zeker 
meer internationale publicaties bij. 

De meest recente literatuurlijst is bij-
gevoegd bij het onderzoeksrapport 
“HME-MO en de gevolgen” uit 2008, 
zie ook onze website. Deze artike-
len zijn lang niet allemaal digitaal 
beschikbaar. 
We hebben twee leden bereid ge-
vonden om hier mee aan de gang te 
gang en dit allemaal uit te zoeken. 
Het zijn Sylvia Meinders, fysiothera-
peut, en Gerard van Dijke, student. 

We wensen hen veel succes.

Alphasmart Dana beschikbaar
Heeft u voor uw kind tijdelijk een tekstverwerker nodig? 
Marion Post stelt een Alpha Smart Dana beschikbaar voor 
uitleen. 
Dus heeft uw kind een aanvraag lopen voor een laptop, maar 
de beschikking is nog niet binnen? Of heeft uw kind slechts 
tijdelijk een beperking waardoor het schijven een probleem 
is? Neemt u dan contact op met Marion om te informeren 
naar de mogelijkheden en voorwaarden van uitleen. Tele-
foonnummer 0516-451760.
Kijk voor de mogelijkheden van de Alpha smart Dana op:
http://www.
palmclub.nl/re-
views/359/Palm/
Hardware-Ove-
rig/AlphaSmart-
Dana-een-Palm-
van-formaat.
html
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Opgaveformulier 13e HME-MO dag 
op zaterdag 29 mei 2010 te Utrecht
Naam :  ___________________________________________________________________________
Adres :  ___________________________________________________________________________
Postcode + woonplaats :  ___________________________________________________________________________
Tel.nr. :  ___________________________________________________________________________
Emailadres :  ___________________________________________________________________________
Lid  : ja / nee* ( graag doorhalen wat niet van toepassing is)
 * als u zich alsnog als lid aanmeldt via www.hme-mo.nl betaalt u het laagste tarief
    
Aantal volwassenen (12+) :  _________  à 9.50 euro (leden)/ à 12.50 euro (niet leden) ____________ euro
Aantal kinderen (12-) :  _________  à 4.00 euro (leden)/ à 5.00 euro (niet leden) ____________ euro
Totale deelnemersbijdrage :                      ____________ euro

De verschuldigde deelnemersbijdrage vóór 15 mei 2010 overmaken naar:
rekeningnummer 155774123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop o.v.v. HME-MO dag en uw naam en 
adres. Let op! Bij annulering binnen 14 dagen voor de HME-MO dag vindt geen restitutie plaats!

Aanmelden graag voor 15 mei 2010 
Via de button op onze website www.hme-mo.nl of stuur dit formulier naar:
HME-MO Vereniging, Geert Lammertslaan 8, 8421 RT Oldeberkoop

Opgave workshops en activiteiten: 
Kinderen 4 activiteiten, volwassenen 2 activiteiten (zie voor het aanbod pagina’s 19 t/m 22 in deze Newsflash)

deelnemer 1 deelnemer 2 deelnemer 3 deelnemer 4 deelnemer 5 deelnemer 6

naam

leeftijd kind

opmerkingen

activiteit 1

activiteit 2

activiteit 3 

activiteit 4 

reservekeuze

* Wilt u i.v.m. de indeling van de jeugdactiviteiten duidelijk de leeftijden van uw kind(eren) vermelden?
   Bij deelname aan het zwemmen graag vermelden of ze in het bezit zijn van een zwemdiploma.
   Bij deelname aan de Creaclub graag de keuze Schilderij, Kleien of Viltfiguren aangeven.

Kinderopvang voor kinderen die niet deelnemen aan het reguliere jeugdprogramma: 
Ja, wij wensen gebruik te maken van de kinderopvang tot 7 jaar.
Aantal kinderen :  ______ _______________ 
Leeftijd van de kinderen :  ______ _______________
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De pen als Lotgenoot

“Leef je uit” is het motto van de wedstrijd 
“De pen als lotgenoot”. Als je chronisch 
ziek of gehandicapt bent, kun je in deze 
wedstrijd op een creatieve en inspirerende 
manier jouw leefwereld zichtbaar maken. 
Er zijn drie categorieën. Tekst: Leef je uit 
in bijvoorbeeld een verhaal of blog. Beeld 
& geluid: Leef je uit met je videocamera 
en film een stukje uit je leven. Cartoon: 
Leef je uit en maak een strip van jouw 
leven. Je familie mag trouwens ook mee-
doen.
Ben je tussen de 8 en 88 jaar? Dan kun 
je meedoen. Je creatie moet voor 31 mei 
2010 binnen zijn. De jury kiest dan per 
categorie de beste inzending. De winnaars 
krijgen een geldprijs van 1000 euro, een 
publicatie in een landelijk medium en een 
publicatie in het boek/dvd met ervarings-
verhalen. De prijsuitreiking vindt plaats in 
de “Week van de Chronisch Zieken 2010”, 
die start op vrijdag 5 november 2010. Wil 
jij jouw leefwereld delen met anderen 
zodat zij beter kunnen begrijpen wat het is 
om chronisch ziek of gehandicapt te zijn? 
Leef je uit! Meer informatie en inschrijven: 
www.depenalslotgenoot.nl.

WILT U DE HME-MO-NEWSFLASH BLIJVEN 
ONTVANGEN EN VAN ALLE VOORDELEN 
VAN HET LIDMAATSCHAP PROFITEREN?

DAT KAN NATUURLIJK ALS U BIJ ONS 
BENT AANGESLOTEN

NOG GEEN LID VAN DE HME-MO 
VERENIGING?

MELDT U VANDAAG NOG AAN BIJ ONS 
SECRETARIAAT, TEL. 0516-451760 OF 

E-MAIL: 
INFO@HME-MO.NL

HET KOST U MINIMAAL SLECHTS € 25,- 
PER JAAR

Ik heb wat, krijg ik ook wat?
De nieuwe brochure ‘Ik heb wat, krijg ik ook 
wat?’ vertelt voor welke vergoedingen iemand 
die chronisch ziek is in aanmerking kan komen. 
Als onderwerpen worden o.a. behandeld de 
vergoeding van medische kosten, de kosten van 
bijzondere uitgaven, belastingteruggave voor 
mensen die jong gehandicapt zijn geraakt etc. De 
brochure is via de website www.rijksoverheid.nl 
te bestellen of te downloaden. Telefonisch bestel-
len kan ook via tel. 0800-8051.

Agenda 2010
Zaterdag 29 mei 
HME-MO dag Utrecht

Zaterdag 2 oktober
HME-MO Kinderdag

Vrijdag 5 t/m zaterdag 13 november
Week Chronisch Zieken (met o.m. regiobijeen-
komsten HME-MO Vereniging Nederland)

Minvws.nl naar Rijksoverheid.nl
De informatie van het ministerie van VWS is voortaan te 
vinden op www.rijksoverheid.nl. De website van VWS is een 
van de sites die is overgegaan naar de gemeenschappelijke 
website. Op 1 januari 2011 zijn alle departementale sites 
ondergebracht op de rijksbrede website. www.rijksoverheid.
nl bundelt nieuws, informatie en beleidsonderwerpen van de 
verschillende ministeries. De nieuwe website vervangt ook 
Jeugdengezin.nl, Postbus51.nl en Regering.nl. 

Behandeling van HME-MO 
in Leids Universitair 
Medisch Centrum
Het bestuur van de HME-MO Vereniging heeft op 
uitnodiging een gesprek gehad met een oncolo-
gisch orthopedisch chirurg en nurse practitioner/
verpleegkundig specialist van het Leids Universi-
tair Medisch Centrum (LUMC). 
Wij werden geïnformeerd over de plannen in 
het LUMC voor wat betreft HME-MO. Zo heeft 
men binnen de afdeling orthopaedie een onder-
zoekslijn uitgewerkt voor onderzoek bij mensen 
met HME-MO. Zij willen hiervoor meer HME-MO 
patiënten in het LUMC. In dit ziekenhuis is een 
HME-MO spreekuur opgestart, tweemaal per 
maand op dinsdagmiddag. 
De orthopedisch chirurgen dr. M.A.J. van de 
Sande en dr. S.D.S. Dijkstra verzorgen dit spreek-
uur. Zij worden ondersteund door verpleegkundig 
specialist, Nicolette Leijerzapf. Bij haar kunt u 
ook meer informatie krijgen. Haar e-mailadres is: 
n.a.c.leyerzapf@lumc.nl. Het algemeen telefoon-
nummer van de polikliniek orthopaedie is: 071-
5268003.


